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مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
الدورة الثالثة والعشرون
 ١٣-2تشرين الثاين/نوفمرب 2٠١٥

موووو أعدت و و مفوضو ووية األم و و المتحووودة السو ووامية لحقو وووق اإلنسو ووان وفقو ووا
للفقوورة (15ج) مو مرفووق قورار مجلووس حقوووق اإلنسووان  5/1والفقوورة  5مو
مرفق قرار المجلس21/16
عمان*
ُ
هذا التقرير موجز للمعلومات املقدمة( )١من مثاين جهات صاحبة مصلحة إىل عملية
االستعراض الدوري الشامل .وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس
حقوق اإلنسان يف مقرره  .١١9/١7لكنه ال يتضمن أي آراء أو وجهات نظر أو اقرتاحات من
جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ،أياً كانت ،وال أي حكم أو قرار بشأن
ادعاءات بعينها .وقد أدرجت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف
التقرير ،وتُركت النصوص األصلية على حاهلا قدر املستطاع .وعملً بقرار اجمللس ،2١/١6
ُُيصص ،حسب مقتضىى احلال ،فرع مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان
التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناء على التقيد الكامل مببادئ باريس .وتتاح على
املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات
الواردة .وروعيت يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت يف تلك الفرتة.

*

مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إل دوائر الرتمجة يف األمم املتحدة.
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المصلحة
المعلومات المقدمة م الجهات صاحبة

واإلطار
ألف -المعلومات األساسية
( )2

 -1نطاق االلت امات الدولية
 -١أوصــت منظمــة الكرامــة والورقــة املشــرتكة 1ومنظمــة ‘هيــومن رايــتس ووت ـ ‘ ومنظمــة اخلدمــة
الدولي ــة حلق ــوق اإلنس ــان عُم ــان بالتص ــدي عل ــىالعه د الد د ي اخل د ص ب ــاحلقوق املدني ــة والسياس ــية
والربوتوكولني االختياريني امللحقني به(.)٣
 -2وأوصــت منظمــة الكرامــة ومنظمــة اخلدمــة الدوليــة حلقــوق اإلنســان أيض ـاً عُمــان بالتصــدي
على اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكوهلا االختياري(.)4
 -٣وأوص ــت منظم ــة ‘هي ــومن راي ــتس ووت ـ ‘ ومنظم ــة اخلدم ــة الدولي ــة حلق ــوق اإلنس ــان عُم ــان
االقتص د د االجتم عي د د الث في د د الرب ت ك د د
بالتص ـ ــدي عل ـ ــىالعه د د ال د د ي اخل د د ب د د
االختي ري امللحق به(..)٥
 -4وأوص ــت منظم ــة اخلدم ــة الدولي ــة حلق ــوق اإلنس ــان أيضـ ـاً عُم ــان بالتص ــدي عل ــى االتفاقي ــة
الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري(.)6
 ٢اإلطار الدستوري والتشريعي
 -٥ذكــرت منظمــة الكرامــة أن دســتور عــا  ١996قــد أكــد احلقــوق واحلريــات األساســية جلميــع
النــا بينمــا جيعلهــا رهنـاً بتطبيـ القـوانني واملراســيم .وأضــافت منظمــة الكرامــة أن وجــود إطــار قــانوين
تقييدي بشكل مفرط قد أفرغ هذه احلقوق من أي معىن(.)7
 -6وأوضـ ــحت منظمـ ــة" الكرام ـ ـة" أن ـ ـه منـ ــذ أن خرجـ ــت املظـ ــاهرات السـ ــلمية يف عـ ــا 2٠١١
للمطالبــة مبزيــد مــن العدالــة االجتماعيــة وبزيــادة املشــاركة يف احليــاة السياســية يف البلــد ،تــدهورت فيهــا
احلالــة السياســية بشــدة يف عُمــان الــيت مل يكــن يوجــد فيهــا فصــل بــني الســلطات .وقــد أدى القمــع
املنهجي إىل خل جو من اخلوف فرضته السلطنة شيئاً فشيئاً ،حبسب منظمة الكرامة(.)8
 -٣اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة
 -7أفـ ـ ــادت منظمـ ـ ــة "الكرامـ ـ ــة بـ ـ ــأن اللجنـ ـ ــة الوطنيـ ـ ــة حلقـ ـ ــوق اإلنسـ ـ ــان يف عُمـ ـ ــان ال تتمتـ ـ ــع
باالســتقللية املطلوبــة عــن الســلطة التنفيذيــة ،وهــو مــا يُعــزى بوجــه خــاص إىل نطــاق واليتهــا احملــدود
وطريقـ ــة تعيـ ــني أعض ـ ــائها .واألسـ ــا الق ـ ــانوين هلـ ــذه اللجن ـ ــة ،املنشـ ــأة مبوج ـ ــب مرسـ ــو س ـ ــلطاين يف
عــا  ،2٠٠8يتعــارض مــع مبــادئ بــاريس وحيــر اللجنــة مــن االســتقللية الــيت حتتــا إليهــا لضــمان
اضطلعها بـدور فعـال يف تعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنسـان ،وفـ مـا ذكرتـه منظمـة الكرامـة( .)9وأوصـت
هـذه املنظمـة عُمـان باسـتعراض عمليـة إنشـاء اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان وطريقـة تعيـني أعضـائها
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وواليتهــا مــن أجــل مواءمتهــا مــع مبــادئ بــاريس( .)١٠وقــدمت منظمــة ‘هيــومن رايــتس ووت ـ ‘ توصــية
مماثلة(.)١١
 -8وأبلغــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان يف عُمــان عــن إنشــاء مديريــة عامــة ختــتص مبتابعــة
شــؤون األشــخاص املعــوقني( .)١2وأشــارت أيض ـاً إىل إنشــاء اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة االجتــار بالبشــر
وأوصــت بتنظــيم ب ـرام لتوعيــة اجلمهــور ،فضــل عــن توعيــة الســلطات احملليــة والوطنيــة بشــأن املســائل
املتعلقة مبكافحة االجتار بالبشر والقوانني ذات الصلة(.)١٣


اإلنسان
باء -التعاون مع آليات حقوق
التعاون مع اإل راءات الخاصة
 -9أوص ــت الورق ــة املش ــرتكة  1ومنظم ــة اخلدم ــة الدولي ــة حلق ــوق اإلنس ــان عُم ــان بتوجي ــه دع ــوة
دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة التابعـة لألمـم املتحـدة ،وال سـيما املقـرر اخلـاص املعـي حبريـة الـرأي
والتعبري واملقرر اخلاص املعي حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان(.)١4

ي  -تنفي و االلت امووات الدوليووة المتعلقووة بحقوووق اإلنسووان مووع مراعوواة القووانون الوودولي

التطبيق
اإلنساني الوا ب
 -1المساواة وعدم التميي  
 -١٠أشــارت منظمــة ‘هيــومن رايــتس ووت ـ ‘ إىل توصــية قبلتهــا عُمــان أثنــاء االســتعراض الــدوري
الشــامل األول يف عــا  2٠١١بشــأن "اختــاذ تــدابري إضــافية للقضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد
املـرأة والرقــي هبــا وتعزيــز مشــاركتها يف مجيــع مؤسســات الدولــة"( .)١٥وذكــرت املنظمــة أن املــادة  17مــن
النظــا األساســي تــنص علــى أن امل ـواطنني مجــيعهم سواســية أمــا القــانون ،وال متييــز بيــنهم يف ذلــك
بس ــبب اجل ــنس ،بي ــد أن املـ ـرأة ال تـ ـزال تواج ــه التميي ــز ،م ــن حيـ ـ الق ــانون واملمارس ــة ،فيم ــا يتعلـ ـ
بــالطلق واإلرث وحضــانة األطفــال والواليــة القانونيــة علــى الطفــل( .)١6وقــد أعربــت مجعيــة الشــعو
املهــددة عــن قل ـ مماثــل( .)١7وأضــافت منظمــة ‘هيــومن رايــتس ووت ـ ‘ أن الســلطات اختــذت بع ـ
اخلطوات من أجـل التصـدي للتمييـز ضـد املـرأة لكنهـا مل تقطـع شـوطاً بعيـداً بالقـدر الكـايف يف بعـ
التغيريات(.)١8
 -١١وأوص ــت منظم ــة ‘هي ــومن رات ــيس ووتـ ـ ‘ عُم ــان بإهن ــاء التميي ــز ض ــد النس ــاء والبن ــات م ــن
حي القانون واملمارسة وفقاً للتفاقية(.)١9
 -١2وذك ــرت منظم ــة اخلدم ــة الدولي ــة حلق ــوق اإلنس ــان أن جت ــرم االنتم ــاء إىل جمموع ــة املثلي ــات
واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلويـة اجلنسـانية ككـل قـد خلـ جـواً تفاقمـت فيـه املخـاطر
علــى املــدافعني عــن متتــع هــؤالء باملســاواة .وأوصــت املنظمــة عُمــان بــأن تعــرتف بــدور املــدافعني عــن
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املثليات واملثليني ومزدوجـي امليـل اجلنسـي ومغـايري اهلويـة اجلنسـانية يف الـدفاع عـن حقـوق اجلماعـات
اليت ميثلوهنا وأن تبادر فوراً إىل اختاذ خطوات إللغاء جترم املثلية اجلنسية(.)2٠
 -٢حق الفرد في الحياة والحرية وأمن الشخصي
 -١٣أوصــت منظمــة ‘هيــومن رايــتس ووت ـ ‘ عُمــان بتنفيــذ وق ـ فــوري لعقوبــة اإلعــدا متهيــداً
إللغائها(.)2١
 -١4وأف ــادت منظم ــة الكرام ــة بأن ــه تب ــني هل ــا خ ــلل االحتجاج ــات ال ــيت نُظم ــت أم ــا اجملل ــس
االستشاري يف كل مـن صـحار ومسـق يف عـا  2٠١١أنـه جـرى اسـتخدا القـوة اسـتخداماً مفرطـاً
وبــل م ــربر لتفري ـ املتظ ــاهرين بعن ـ  .وأفــادت أيض ـاً بأن ـه أُلق ــي الق ــب يف شــهر أي ــار/م ــايو 2٠١١
علــى  ١٠7أشــخاص خــلل مشــاركتهم يف مظــاهرات ســلمية ،وقــد احتُجــز بعضــهم يف وقــت الحـ
فحبس ـوا حبس ـاً انفرادي ـاً( .)22وأض ــافت منظم ــة خ ـ ال ــدفاع األم ــامي أن تق ــارير كث ــرية حت ــدثت ع ــن
ُ
ممارســة الشــرطة أو الــدوائر األمنيــة لعميــات إلقــاء قــب واحتجــا  .ويف كثــري مــن احلــاالت ،أُفــر عــن
األشـ ــخاص املقبـ ــوض علـ ــيهم وذلـ ــك دون توجيـ ــه هتـ ــم إلـ ــيهم .ويف بع ـ ـ األحيـ ــانُ ،حـ ــبس أولئـ ــك
األش ــخاص حبسـ ـاً انفراديـ ـاً أو ُحرمـ ـوا م ــن إمكاني ــة احلص ــول عل ــى املس ــاعدة القانوني ــة ،أو رفض ــت
الس ــلطات االعـ ـرتاف ب ــالقب عل ــيهم أو كشـ ـ مك ــان االحتج ــا  ،وفقـ ـاً ملـ ـا ذكرت ــه منظم ــة خـ ـ
ال ــدفاع األم ــامي( .)2٣وأعرب ــت الورق ــة املش ــرتكة  ١ومنظم ــة ‘هي ــومن راي ــتس ووت ـ ‘ ومنظم ــة اخلدم ــة
الدولية حلقوق اإلنسان عن أوجه قل مماثلة(.)24
 -١٥وأوصـ ــت منظم ـ ــة الكرام ـ ــة عُم ـ ــان بتطبي ـ ـ إج ـ ـراءات تتماش ـ ــى م ـ ــع املع ـ ــايري املقبول ـ ــة دولي ـ ـاً
فيمــا يتعل ـ بــالتحكم يف املظــاهرات وبوضــع حــد إللقــاء القــب واالحتجــا التعســفيني ،وال ســيما
عنــدما يكــون االحتجــا سـرياً أو يف شــكل حــبس انفـرادي وبوضــع إطــار قــانوين وفقـاً للمبــادئ الــيت
تكفل احرتا احلقوق واحلريات األساسـية والتصـدي إلفـلت مـوففي الدولـة املسـؤولني عـن ارتكـا
انتهاكات جسيمة حلقـوق اإلنسـان مـن العقـا وتقـدم تعـوي كـاف للضـحايا( .)2٥وقـدمت الورقـة
املشــرتكة  1ومنظمــة خ ـ الــدفاع األمــامي ومنظمــة ‘هيــومن رايــتس ووت ـ ‘ ومنظمــة اخلدمــة الدوليــة
حلقــوق اإلنســان توصــيات مماثلــة( .)26وأوصــت الورقــة املشــرتكة  ١عُمــان بإنشــاء آليــة حمايــدة ومســتقلة
للشــكاوى مــن أجــل مكافحــة اســتخدا الدول ــة للعن ـ املفــرط ضــد املتظــاهرين الســلميني وبتعزي ــز
قدرة اللجنة الوطنية حلقـوق اإلنسـان يف عُمـان علـى العمـل مـع اجملتمـع املـدين وعلـى رصـد انتهاكـات
حقوق اإلنسان وتوفري سبل انتصاف عند حدوث هذه االنتهاكات(.)27
 -١6وأوصت منظمة الكرامة عُمان بوضع تعري

للتعذيب وفقاً للقانون الدويل(.)28

 -١7وأشـ ــارت املب ـ ــادرة العامليـ ــة إلهن ـ ــاء مجيـ ــع أش ـ ــكال العقوبـ ــة البدني ـ ــة لألطفـ ــال إىل أن معاقب ـ ــة
األطفـ ـ ــال بـ ـ ــدنياً أمـ ـ ــر مشـ ـ ــروع يف عُمـ ـ ــان رغـ ـ ــم التوصـ ـ ــيات املتكـ ـ ــررة الصـ ـ ــادرة عـ ـ ــن جلنـ ـ ــة حقـ ـ ــوق
الطفــل حبظرهــا .والحظــت املبــادرة العامليــة أن االســتعراض الــدوري الشــامل األول املتعل ـ بعُمــان يف
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ع ــا  2٠١١مل تق ــد في ــه أي توص ــية ت ــدعوها حتدي ــداً إىل حظ ــر العقوب ــة البدني ــة ولك ــن البل ــد قبِ ــل
توص ــيات بتعزي ــز التشـ ـريعات احمللي ــة يف ض ــوء املع ــايري الدولي ــة حلق ــوق اإلنس ــان ،مب ــا يف ذل ــك اتفاقي ــة
حقـ ــوق الطف ـ ــل الـ ــيت يق ـ ــع مبوجبهـ ــا عل ـ ــى الـ ــدول األط ـ ـراف الت ـ ـزا بس ـ ــن تش ـ ـريعات حتظ ـ ــر العقوب ـ ــة
البدنيـة( .)29وأعربــت املبــادرة العامليــة عــن أملهــا يف تقــدم توصــية حمــددة إىل عُمــان خــلل االســتعراض
ال ــدوري الث ــاين املتعلـ ـ هب ــا يف ع ــا  2٠١٥يُطل ــب إليه ــا فيه ــا اعتم ــاد تشـ ـريع حيظ ــر بوض ــوح مجي ــع
أشكال العقوبة البدنية لألطفال يف مجيع األماكن ،مبا يف ذلك املنزل(.)٣٠
 -٣إقامة العدل ،بما في ذلك مسألة اإلفالت م العقاب ،وسيادة القانون
 -١8قالــت منظمــة "الكرامــة" إن عــد وجــود قضــاء مســتقل بــل ُيضــع لســيطرة الســلطة التنفيذيــة
ويُس ــتخد عل ــى حن ــو متزاي ــد كـ ـأداة لقم ــع أي معارض ــة ه ــو أم ــر يق ــوض س ــيادة الق ــانون .وأوص ــت
بضــمان متتــع الســلطة القضــائية باالســتقلل التــا  ،مبــا يف ذلــك إنشــاء جملــس أعلــى للقضــاء يتمتــع
باحلياد إ اء السلطة التنفيذية(.)٣١
 -١9وقالــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان يف عُمــان إنــه رغــم وجــود قــانون مســاءلة األحــداث
رق ــم  ،2٠٠8/٣٠فإهن ــا توص ــي بإنش ــاء مراك ــز لألح ــداث يف األحن ــاء املختلف ــة م ــن عُم ــان وطلب ــت
إنش ـ ــاء حمـ ـ ــاكم متخصص ـ ــة تركـ ـ ــز بش ـ ــكل كلـ ـ ــي عل ـ ــى قضـ ـ ــايا األفع ـ ــال الـ ـ ــيت يرتكبه ـ ــا األحـ ـ ــداث
دون غريها(.)٣2
 -4الحق في ال واج والحياة األسرية
 -2٠ســلطت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان يف عُمــان الضــوء علــى تعــرض امل ـرأة املتزوجــة مــن
شخص غري عماين للتمييز واإلجحـاف إذ ال يعتـرب أوالدهـا مـؤهلني للحصـول علـى اجلنسـية العُمانيـة
وفق ـاً لقــانون اجلنســية ( )2٠١4/٣4الــذي حيــرمهم منهــا .وأوضــحت اللجنــة أيض ـاً أنــه بينمــا يتعــني
املــرور بعمليــة استصــدار تصـري ليحظــى الــزوا بــاالعرتاف بشــكل قــانوين ،ال يُســم للــزو واألوالد
باإلقامة يف البلد إال إذا يف حال احلصـول علـى عمـل وتصـري عمـل سـاري املفعـول .وطلبـت اللجنـة
الوطني ــة حلق ــوق اإلنس ــان يف عُم ــان تنق ــي املـ ـواد  4و )2(١8و 2٠م ــن ق ــانون اجلنس ــية الص ــادر يف
عــا  2٠١4لغـرض وضــع حــد هلـذا الشــاغل حتديــداً( .)٣٣وخبصــوص املســألة نفســها ،أوصــت منظمــة
‘هيومن رايتس ووت ‘ عُمان بأن جتيز للمرأة نقل جنسيتها إىل أطفاهلا أُسوة بالرجل(.)٣4
 -5حرية التنقل
 -2١أوض ــحت منظم ــة خ ـ ال ــدفاع األم ــامي أن الس ــلطات العُماني ــة ق ــد فرض ــت حظ ــراً للس ــفر
على املدافعني عـن حقـوق اإلنسـان دون صـدور أي حكـم قضـائي أو دون إتاحـة إمكانيـة الطعـن يف
القـرار .وقالــت املنظمــة إن هــذا احلظـر يهــدف فيمــا يبــدو إىل منــع املـدافعني عــن حقــوق اإلنســان مــن
التح ــدث عـ ــن الوض ــع يف عُمـ ــان يف أح ــداث دوليـ ــة( .)٣٥وأعرب ــت منظمـ ــة اخلدم ــة الدوليـ ــة حلقـ ــوق
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اإلنســان ع ــن ش ـواغل مماثل ــة( .)٣6وأوص ــت منظم ــة خ ـ ال ــدفاع األم ــامي عُم ــان برف ــع حظ ــر الس ــفر
الصــادر ضــد املــدافعني عــن حقــوق اإلنســان( .)٣7وأوصــت منظمــة اخلدمــة الدوليــة حلقــوق اإلنســان
عُمان بضمان إمكانيـة سـفر املـدافعني عـن حقـوق اإلنسـان حبريـة لكـي يتسـىن هلـم حضـور األحـداث
الدولي ـ ـ ــة املتعلق ـ ـ ــة حبق ـ ـ ــوق اإلنس ـ ـ ــان والوص ـ ـ ــول إىل الش ـ ـ ــبكات واآللي ـ ـ ــات الدولي ـ ـ ــة املعني ـ ـ ــة حبق ـ ـ ــوق
اإلنسان(.)٣8
 -6حرية التعبير ،وتكوي الجمعيات والتجمع السولمي ،والحوق فوي المشوارةة فوي الحيواة العاموة
والحياة السياسية
 -22أشــارت منظمــة الكرامــة إىل توصــية قبلتهــا عُمــان خــلل االســتعراض الــدوري الشــامل األول
املتعلـ ـ هب ــا يف ع ــا  2٠١١بش ــأن "تعزي ــز حري ــة التعب ــري والتجم ــع وتك ــوين اجلمعي ــات"( ،)٣9بينم ــا
أشــارت منظمــة ‘هيــومن رايــتس ووت ـ ‘ إىل توصــية قبلتهــا عُمــان بشــأن "اســتعراض إطارهــا القــانوين
املتص ــل حبماي ــة املمارس ــة املش ــروعة حلري ــة التعب ــري"( .)4٠وذك ــرت منظم ــة "الكرام ــة" أن ه ــذه احلري ــات
مكفولــة مبوجــب القــانون العمــاين الــذي يقيــدها أيضـاً وأن هــذه احلريــات قــد فلــت حمــدودة علــى حنــو
متزاي ــد من ــذ ع ــا  .)4١(2٠١١وأوض ــحت منظم ــة "الكرام ــة" أن الس ــلطات ق ــد أوردت اس ــتثناءات
عديــدة علــى هــذه احلريــات متذرعــة بذريعــة "النظــا العــا "و"األمــن القــومي" اللــذين يفس ـران تفس ـرياً
واســعاً يشــمل أي نشــاط أو احتجــا ســلمي( .)42وأضــافت منظمــة الكرامــة أن حريــة الصــحافة تُقيــد
بعــدة قيــود قانونيــة ،وال ســيما يف احلــاالت املتعلقــة ب ـ"انتهــا أمــن الدولــة" وباحلــدي عــن ج ـرائم مــن
قبيــل" التح ـري علــى احلــر األهليــة" ،و"إثــارة النع ـرات الدينيــة أو املذهبيــة" أو "نشــر الكراهيــة بــني
الس ــكان" ،تُس ــتخد لقم ــع حري ــة التعب ــري ومقاض ــاة املعارض ــني( .)4٣وذك ــرت املنظم ــة يف اخلت ــا أن
جت ــرم" الني ــل م ــن هيب ــة الدول ــة" ،ال ــذي أدر م ــؤخراً يف الق ــانون اجلزائ ــي ،يُس ــتخد بص ــورة منهجي ــة
إلس ــكات ومعاقب ــة ك ــل م ــن ينتق ــد الس ــلطات ،وه ــو م ــا يش ــمل احل ــاالت ال ــيت يك ــون فيه ــا ه ــؤالء
األش ـ ـ ــخاص ق ـ ـ ــد اس ـ ـ ــتهجنوا الفس ـ ـ ــاد داخ ـ ـ ــل احلكومـ ـ ـ ـة( .)44وأعرب ـ ـ ــت منظم ـ ـ ــة ‘هي ـ ـ ــومن راي ـ ـ ــتس
ووت ـ ‘ والورقــة املشــرتكة  ١ومنظمــة خ ـ الــدفاع األمــامي ومنظمــة اخلدمــة الدوليــة حلقــوق اإلنســان
ومجعية الشعو املهددة عن شواغل مماثلة(.)4٥
 -2٣وأوصــت منظمــة الكرامــة عُمــان بضــمان حريــة ال ـرأي والتعبــري وفق ـاً للمعــايري الدوليــة وإلغــاء
جت ـ ــرم حري ـ ــة التعب ـ ــري واالحتج ـ ــا الس ـ ــلمي ض ـ ــد احلكوم ـ ــة( .)46وق ـ ــدمت منظم ـ ــة ‘هي ـ ــومن راي ـ ــتس
ووت ‘ والورقة املشرتكة  ١ومنظمة خ الدفاع األمامي توصيات مماثلة(.)47
 -24وفيمــا يتعلـ حبريــة التجمــع ،ذكــرت منظمــة "الكرامــة" أن الدســتور يعــرتف حبقــوق امل ـواطنني
يف التجمــع "ضــمن حــدود القــانون" .وذكــرت أيض ـاً أن القــانون اجلزائــي يــنص علــى معاقبــة كــل مــن
اشـ ــرت يف جتمهـ ــر مؤل ـ ـ مـ ــن أكثـ ــر مـ ــن عشـ ــرة أشـ ــخاص بالسـ ــجن ملـ ــدة تصـ ــل إىل سـ ــنة بتهمـ ــة
"اإلخــلل بالنظ ــا العــا " .وأف ــادت منظم ــة الكرامــة ب ــأن القــانون اجلزائ ــي كث ـرياً مــا يُس ــتخد لقم ــع
املظــاهرات الســلمية ،ويف املمارســة العمليــة ،حيظــر كــل اجتمــاع جلمــع مــن األشــخاص يف حمــل عــا
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ويعترب "غري قانوين"( .)48وأعربـت الورقـة املشـرتكة  1ومنظمـة ‘هيـومن رايـتس ووتـ ‘ ومجعيـة الشـعو
املهددة عن شواغل مماثلة(.)49
 -2٥وأوصــت منظمــة الكرامــة عُمــان بضــمان احلـ يف التجمــع الســلمي بشــكل فعــال عــن طريـ
تع ــديل الق ــانون اجلزائ ــي( .)٥٠وقـ ــدمت الورق ــة املش ــرتكة  1ومنظم ــة ‘هيـ ــومن راي ــتس ووت ـ ـ ‘ توصـ ــية
مماثلــة( .)٥١وأوصــت الورقــة املشــرتكة  ١أيض ـاً عُمــان باعتمــاد أفضــل املمارســات بشــأن حريــة التجمــع
السـ ــلمي ،علـ ــى حنـ ــو مـ ــا طرحـ ــه املقـ ــرر اخلـ ــاص املعـ ــي بـ ــاحل يف حريـ ــة التجمـ ــع السـ ــلمي وتكـ ــوين
اجلمعيــات يف تقريــره الســنوي ( )2٠١2حي ـ دعــا إىل االكتفــاء باإلخطــار بــدالً مــن احلصــول علــى
إذن صري بالتجمع(.)٥2
 -26وفيما يتعلـ حبريـة تكـوين اجلمعيـات ،أشـارت منظمـة "الكرامـة" إىل أن الدسـتور يـنص علـى
احلـ يف تكــوين اجلمعيــات ولكنــه يقصــر هــذا احلـ علــى مــن لديــه "أهــداف مشــروعة" وعليــه ُحتظــر
األنشــطة الــيت تعتــرب "معاديــة لنظــا اجملتمــع"( .)٥٣وذكــرت منظمــة خ ـ الــدفاع األمــامي أن القــانون
ح ــدد مخس ــة جم ــاالت مواض ــيعية يُس ــم للجمعي ــات ب ــأن تعم ــل فيه ــا وه ــي رعاي ــة األيت ــا  ،ورعاي ــة
األمومــة والطفولــة ،واخلــدمات النســائية ،ورعايــة املســنني ،ورعايــة املعــوقني .وأفــادت هــذه املنظمــة بــأن
القــانون حيظــر علــى اجلمعيــات االشــتغال بالسياســة( .)٥4وأضــافت منظمــة الكرامــة أن القــانون مينــع
اجلمعيــات مــن إقامــة علقــات مــع البلــدان األجنبيــة أو مــن تقــدم املســاعدة إىل مجعيــات أخــرى أو
تنظــيم مهرجانــات دون احلصــول علــى تــرخيص مســب مــن اإلدارة .ولــو ارة التنميــة االجتماعيــة ،الــيت
تتـ ــوىل متابعـ ــة عمـ ــل اجلمعيـ ــات ،ح ـ ـ رف ـ ـ شـ ــهر اجلمعيـ ــة إذا كـ ــان "اجملتمـ ــع يف غـ ــري حاجـ ــة إىل
خــدماهتا أو لوجــود مجعيــة أو مجعيــات أخــرى تســد حاجــة اجملتمــع يف جمــال النشــاط املطلــو أو إذا
ك ــان تأسيس ــها ال يتف ـ ـ م ــع أمـ ــن الدول ــة أو مص ــلحتها أو ألي ـ ـة أس ــبا أخـ ــرى تق ــدرها الـ ــو ارة"،
وال ميكن الطعن قضائياً يف قرار الرف  ،وفقاً ملا ذكرته منظمة الكرامة(.)٥٥
 -27وأوص ــت منظم ــة الكرام ــة عُم ــان بض ــمان حري ــة تك ــوين اجلمعي ــات ،مب ــا يف ذل ــك تكوينه ــا
أله ــداف سياس ــية ،دون ت ــدخل م ــن احلكوم ــة ،ووفقـ ـاً للمع ــايري الدولي ــة( .)٥6وأوص ــت منظم ــة خـ ـ
الدفاع األمامي عُمان باسـتعراض التشـريعات الـيت تـنظم اجلمعيـات لضـمان إنشـاء وتشـغيل منظمـات
اجملتم ــع امل ــدين حبري ــة واس ــتقللية ،مب ــا يف ذل ــك حقه ــا يف احلص ــول عل ــى التموي ــل م ــن مص ــادر حملي ــة
وأجنبيــة( .)٥7وأوصــت منظمــة ‘هيــومن رايــتس ووت ـ ‘ عُمــان بتعــديل قــانون اجلمعيــات األهليــة ورفــع
القي ــود ال ــيت متن ــع األح ـزا السياس ــية املعارض ــة ،ومجاع ــات حق ــوق اإلنس ــان ،وغريه ــا م ــن منظم ــات
اجملتمــع املــدين املســتقلة مــن أن تعمــل يف البلــد بصــورة قانونيــة( .)٥8وأوصــت املنظمــة الوطنيــة حلقــوق
اإلنس ــان يف عُم ــان بتنق ــي ق ــانون املطبوع ــات والنش ــر وق ــانون اجلمعي ــات األهلي ــة والق ــانون اجلزائ ــي
بشــأن املســائل املتعلقــة حبريــة التجمــع مــن أجــل التقيــد مبعــايري حقــوق اإلنســان الدوليــة ذات الصــلة.
وأوصــت أيض ـاً بــأن تأخــذ يف االعتبــار عنــد تنقــي قــانون اجلمعيــات األهليــة التوصــيات املقدمــة مــن
املقررين اخلاصني املعنيني متاشياً مع والية كل منهم(.)٥9
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 -28وفيم ــا يتعلـ ـ بامل ــدافعني ع ــن حق ــوق اإلنس ــان ،أف ــادت منظم ــة خـ ـ ال ــدفاع األم ــامي ب ــأن
النظــا القضــائي يشــكل إحــدى األدوات الرئيســية الــيت تســتخد إلســكات هــؤالء ،إذ توج ـه إلــيهم
هتــم منه ــا التجمــع غ ــري الق ــانوين ،وإهانــة الس ــلطات ،والنيــل م ــن هيب ــة الدولــة ،أو اإلخ ــلل بالنظ ــا
العا ( .)6٠ويف كثري من احلـاالت ،يكـون هلـذه الـتهم صـلة بتعليقـات أو آراء أُعـر عنهـا علـى شـبكة
اإلنرتنــت ،إمــا يف مــدونات إلكرتونيــة أو علــى شــبكات التواصــل االجتمــاعي ،وتــدر يف إطــار قــانون
مكافحـة جـرائم تقنيــة املعلومـات لعــا  ،2٠١١وفـ مـا ذكرتــه املنظمـة( .)6١وأضــافت منظمـة الكرامــة
أن املدافعني عن حقوق اإلنسـان ،بعـد القـب علـيهم ،عـادة مـا حيتجـزون يف حـبس انفـرادي يف فـل
أوضــاع وصــفها شــهود بأهنــا غــري إنســانية ومهينــة ،وال ُحيــرت بتات ـاً ح ـ هــؤالء يف االتصــال مبحــا أو
بأحد األقار ( .)62وقـد تعـرض املـدافعون عـن حقـوق اإلنسـان الـذين التقـى هبـم املقـرر اخلـاص املعـي
بــاحل يف حريــة التجمــع الســلمي وتكــوين اجلمعيــات ألعمــال انتقاميــة شــديدة بعــد يارتــه إىل البلــد،
حبس ــب م ــا ذكرت ــه منظم ــة الكرام ــة( .)6٣وأعرب ــت منظم ــة ‘هي ــومن راي ــتس ووتـ ـ ‘ ومنظم ــة اخلدم ــة
الدولية حلقوق اإلنسان عن أوجه قل مماثلة(.)64
 -29وأوصت منظمة الكرامة عُمان بوضـع حـد لألعمـال االنتقاميـة الـيت تسـتهدف املـدافعني عـن
حق ــوق اإلنس ــان وب ــإطلق سـ ـراح مجي ــع األش ــخاص ال ــذين احتُج ــزوا بس ــبب مش ــاركتهم يف أنش ــطة
ســلمية( .)6٥وقــدمت منظمــة خ ـ الــدفاع األمــامي ومنظمــة ‘هيــومن رايــتس ووت ـ ‘ ومنظمــة اخلدمــة
الدولي ــة حلق ــوق اإلنس ــان توص ــيات مماثل ــة( .)66وأوض ــحت منظم ــة خ ـ ـ ال ــدفاع األم ــامي ومنظم ــة
‘هيــومن رايــتس ووت ـ ‘ ومنظمــة اخلدمــة الدولي ــة حلقــوق اإلنســان أن س ــلطان عُمــان قــد أص ــدر يف
عــا  2٠١٣عف ـواً عــن منتقــدي احلكومــة الــذين كانــت قــد جــرت مقاضــاهتم مبوجــب القــانون(.)67
ورأت منظمــة اخلدمــة الدوليــة حلقــوق اإلنســان أن إخــلء ســبيل األشــخاص املــدانني وإن كــان أم ـراً
مشجعاً فإن االستخدا التعسـفي لسـلطة العفـو لـيس فيـه إقـرار بـبطلن احملاكمـات األوىل ،وال حيمـي
ِّ
()68
من تكرار مثل هذه االنتهاكات ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان .
 -٣٠وأش ـ ــارت منظم ـ ــة "الكرام ـ ــة" إىل أن التع ـ ــديلت ال ـ ــيت أُدخل ـ ــت عل ـ ــى ق ـ ــانون اجلنس ـ ــية يف
عــا  2٠١4قــد جــاءت بأحكــا جتيــز إســقاط اجلنســية العُمانيــة عــن أي م ـواطن يســيء إىل صــورة
الدول ــة يف اخل ــار  ،مب ــا يف ذل ــك ع ــن طريـ ـ التع ــاون م ــع "منظم ــات دولي ــة"( .)69وهن ــا خش ــية يف
أوســاط اجملتمــع املــدين مــن احتمــال اســتخدا الســلطات هل ـذه األحكــا للنتقــا مــن املــدافعني عــن
حق ــوق اإلنس ــان ال ــذين يعمل ــون أو يتواص ــلون م ــع منظم ــات غ ــري حكومي ــة أو م ــع األم ــم املتح ــدة،
حبس ـ ــب م ـ ــا ذك ـ ــرت منظم ـ ــة الكرامـ ـ ـة( .)7٠وأعرب ـ ــت الورق ـ ــة املش ـ ــرتكة  ١ومنظم ـ ــة ‘هي ـ ــومن راي ـ ــتس
ووت ‘ عـن أوجـه قلـ مماثلـة( .)7١وأضـافت منظمـة ‘هيـومن رايـتس ووتـ ‘ أهنـا تشـعر بـالقل مـن أن
تكــون صــيغة قــانون اجلنســية اجلديــد غامض ـة وفضفاض ـة ،ومــن احتمــال أن تــؤدي إىل نشــوء حــاالت
انعدا جنسية(.)72
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 -٣١وأوصت منظمة الكرامة عُمـان بإلغـاء األحكـا اآلنفـة الـذكر مـن قـانون اجلنسـية ووضـع حـد
للممارســة املتمثلــة يف إســقاط اجلنســية مــن أجــل جلــم أي شــكل مــن أشــكال االنتقــاد( .)7٣وقــدمت
منظمة ‘هيومن رايتس ووت ‘ توصية مماثلة من أجل جتنب نشوء حاالت انعدا جنسية(.)74
 -7الحق في العمل وفي التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية
 -٣2أف ــادت املنظم ــة الوطني ــة حلق ــوق اإلنس ــان يف عُم ــان بـ ـأن احلكوم ــة بص ــدد ص ــياغة مش ــروع
قــانون جديــد بشــأن العمــل وشــددت علــى ضــرورة إدرا وتنــاول حمنــة العمــال املن ـزليني (العــاملني يف
اخلدمــة املنزليــة) وأوضــاعهم .وأشــارت املنظمــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان يف عُمــان إىل الق ـرار الــو اري
رقــم  2٠١١/١الــذي يبــني اإلج ـراءات الــيت يتعــني اختاذهــا بشــأن العمــال املن ـزليني ،وهــو ق ـرار حيتــا
من السلطات املعنية إىل مزيد من التعزيز والتأييد(.)7٥
 -٣٣وأفــادت اللجن ــة الوطني ــة حلق ــوق اإلنس ــان يف عُمــان ب ــأن اإلحص ــاءات الوطني ــة ال ــيت ق ــدمها
املرك ــز ال ــوطي لإلحص ــاء يف ع ــا  2٠١٣تش ــري إىل أن النس ــبة املئوي ــة للنس ــاء الع ــاملت يف القط ــاع
العــا يف عــا  2٠١٣بلغــت  4٥يف املائــة مقابــل  2٠.٥يف القطــاع اخلــاص .وذكــرت اللجنــة الوطنيــة
حلقوق اإلنسان يف عُمان أن املـرأة ال تعـاين مـن التمييـز يف مكـان العمـل ،وأنـه توجـد يف الواقـع فـرص
عمـل متكافئـة .وذكــرت اللجنـة أيضـاً أهنــا مل تتلـ حـاالت تتعلـ بأفعـال متييـز مرتكبــة نتيجـة النعــدا
املساواة بني اجلنسني يف مكان العمل(.)76
 -8األشخاص ذوو اإلعاقات
 -٣4فيم ـ ــا يتعلـ ـ ـ بإدم ـ ــا األطف ـ ــال ذوي االحتياج ـ ــات اخلاص ـ ــة يف النظ ـ ــا التعليم ـ ــي ال ـ ــوطي،
نص ـ ــحت اللجن ـ ــة الوطني ـ ــة حلق ـ ــوق اإلنس ـ ــان يف عُم ـ ــان بتش ـ ــكيل أفرق ـ ــة تعليمي ـ ــة وت ـ ــوفري م ـ ــوففني
متخصص ـ ــني ومرافـ ـ ـ جمه ـ ــزة لض ـ ــمان متت ـ ــع األطف ـ ــال املع ـ ــوقني ذوي االحتياج ـ ــات اخلاص ـ ــة بكام ـ ــل
حقوقهم التعليمية وفقاً للمعايري الدولية(.)77
 -9المها رون والال ئون وملتمسو اللجوء
 -٣٥أشــارت منظمــة ‘هيــومن رايــتس ووتـ ‘ إىل توصــية قبلتهــا عُمــان خــلل االســتعراض الــدوري
الشــامل األول املتعل ـ هبــا يف عــا  2٠١١بشــأن تــوفري محايــة أفضــل للعمــال املهــاجرين( .)78ولكنهــا
ذكـرت أن نظـا الكفالــة العُمـاين جيعــل العامـل املهــاجر مقيـداً بـر عملــه وال جييـز لــه تغيـريه مــن دون
احلصــول علــى موافقتــه( )79بــل إن العمــال املنـزليني املهــاجرين ،ومعظمهــم مــن النســاء ،حيظــون بقــدر
أقــل مــن احلمايــة ألن قــانون العمــل يــنص ص ـراحة يف املــادة  )٣(2علــى اســتبعاد العمــال املنـزليني مــن
نطاقــه حبســب مــا ذكرتــه منظمــة ‘هيــومن رايــتس ووت ـ ‘( .)8٠وأوضــحت املنظمــة أيض ـاً أهنــا وثقــت
االنتهاكـات الــيت ارتكبهــا أصـحا العمــل ووكــاالت التوفيـ ضــد العمــال املنـا ل يف البلــد( .)8١وقــد
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 بش ــأن العم ــل اللئ ـ ـ للعم ــال2٠١١ ص ــوتت عُم ــان بقب ــول اتفاقي ــة منظم ــة العم ــل الدولي ــة لع ــا
.)82(‘  حبسب ما ذكرته منظمة ‘هيومن رايتس ووت،املنزليني ولكنها مل تصدق عليها بعد
 وأوصــت منظمــة ‘هيــومن رايــتس ووت ـ ‘ عُمــان بإلغــاء نظــا الكفالــة لكــي يتســىن للعامــل-٣6
املهـ ــاجر تغيـ ــري ر عملـ ــه أو تركـ ــه دون اش ـ ـرتاط احلصـ ــول علـ ــى موافقتـ ــه أو التمتـ ــع بوضـ ــع قـ ــانوين
وبتوســيع نطــاق احلمايــة الــيت يكفلهــا قــانون العمــل لكــي يشــمل العمــال املن ـزليني متشــياً مــع اتفاقيــة
 وق ــدمت اللجن ــة الوطني ــة حلق ــوق.)84(منظم ــة العم ــل الدولي ــة بش ــأن العم ــل اللئـ ـ للعم ــال املنـ ـزليني
.)8٥(اإلنسان يف عُمان توصية مماثلة
 حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب-10
 أعربـ ــت منظم ـ ــة الكرام ـ ــة ع ـ ــن قلقه ـ ــا إ اء اسـ ــتخدا تش ـ ـريعات مكافح ـ ــة اإلره ـ ــا لقم ـ ــع-٣7
 وإ اء مقاضــاة مــن يســعى،ًاألشــخاص الــذي ميارســون ســلمياً حقــوقهم األساســية املعــرتف هبــا عاملي ـا
 وأوص ـ ــت اللجن ـ ــة عُم ـ ــان بتع ـ ــديل.)86(إىل إنشـ ــاء ح ـ ــز سياس ـ ــي مف ـ ــروض علي ـ ــه احلظ ـ ــر يف البل ـ ـد
.)87(تشريعات مكافحة اإلرها لكي تتمشى مع ضمانات احملاكمة العادلة واحلريات األساسية
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